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TAISCE ACMHAINNÍ IOMPAIR NA SEIRBHÍSE 
TACAÍOCHTA D’OIDEACHAS SPEISIALTA 

(STOS)  

Treoir Bhileog 33 
 

AG MÚINEADH CEARTA AGUS FREAGRACHTAÍ 

 
Ar cheann de na scileanna is tábhachtaí is féidir linn a thabhairt do dhaltaí tá múineadh dóibh conas iad féin a iompar ar shlí 
fhreagrach. Mar chuid den obair thábhachtach a dhéanfaimid le daltaí caithfimid múineadh do dhaltaí conas freagracht a 
ghlacadh as a n-iompar féin. Is iad seo na dearbhphrionsabail bhunúsacha: 
 

 Tá dlúthcheangal  idir cearta agus freagrachtaí agus 
 Má roghnaíonn tú iompar áirithe tá tú ag roghnú cad a tharlóidh duit de bharr an iompair sin 
 Is iad seo na suáilcí atáimid ag iarraidh a chothú sna daltaí: 

 
 Muinín – ionas gur féidir linn muinín a chur i ndaltaí go n-iompróidh siad iad féin ar shlí fhreagrach dá dtoil féin 

(lócas inmheánach rialúcháin) agus nach n-iompróidh siad iad féin mar sin toisc go bhfuil eagla orthu nó go 
bhfeictear dóibh go bhfuil comhéigean á dhéanamh orthu 

 Macántacht - sa chás go bhfuilimid dár n-iompar féin ar bhealach a ngortóidh nó a ndéanfaidh damáiste do 
dhaoine eile nó dá maoin nó a bheidh i gcoinne cód iompair nó comhaontú maidir le hiompar ranga na scoile (nó 
atá mídhleathach) go nglacfaimid freagracht as an iompar sin agus go n-admhóimid go bhfuil botún déanta againn 
agus go bhfuilimid sásta é a chúiteamh 

 Meas a bheith againn ar dhaoine eile agus orainn féin - m.sh. má thógaimid drugaí nílimid ag gníomhú ar shlí 
fhreagrach toisc go bhfuilimid ag déanamh dochair dúinn féin, agus má mheallaimid daoine eile chun drugaí a 
thógáil táimid ag cur a sláinte / saol i mbaol, agus dá bhrí sin nílimid ag taispeáint aon mheas dóibh. 

 
Conas a mhúinimid cearta agus freagrachtaí do dhaltaí? 

• Caithfimid an cur chuige a athrú ag brath ar aois / ar chumas na ndaltaí. 
• Ba chóir dúinn múineadh do dhaltaí faoi chearta agus faoi fhreagrachtaí mar chuid lárnach den churaclam OSPS ach a 

chinntiú freisin go bhfuil an múineadh sin leabaithe i ngach gné de dhinimic an tseomra ranga i ngach ábhar. 
• Is féidir linn é seo a dhéanamh ar go leor bealaí. Is bealaí maithe iad cnámha scéil agus cás staidéir a úsáid (imeachtaí 

ficsin agus imeachtaí dáiríre), cad a tharlódh, rólghlacadh, samhaltú, srl. chun cearta agus freagrachtaí a phlé / 
iniúchadh sa rang. Is féidir iad a nascadh le sain-mhúineadh rialacha ranga agus gnáthnósanna oibre ranga atá 
fréamhaithe i gcearta agus i bhfreagrachtaí comhchoiteann atá againn ar fad. 

 
D’fhéadfaí an teachtaireacht bhunúsach maidir le cearta agus freagrachtaí a leagan amach ar an mbealach seo a leanas: 

Inár rang, tá ceart foghlama againn uile. Tá freagracht orainn uile deis foghlama a thabhairt do dhaoine eile.  

Inár rang, tá sé de cheart againn uile bheith sábháilte. Tá freagracht orainn uile bheith cinnte go mbeidh gach duine eile 
sábháilte freisin.  

Inár rang, tá sé de cheart againn meas a bheith ag daoine eile orainn. Tá freagracht orainn uile meas a bheith againn ar dhaoine 
eile. 

Inár rang, tá sé de cheart againn uile labhairt le daoine eile. Tá freagracht orainn uile deis a thabhairt do dhaoine eile labhairt 
freisin. (m.sh. saoirse cainte). 
(Féadfar cinn eile a chur leis). 
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DEARBHÚ UILECHOITEANN CHEARTA AN DUINE 

 
Seo thíos téacs iomlán Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, glacadh leis an 10 Nollaig, 1948 ag Comhthionól Ginearálta na 
Náisiún Aontaithe. Déanann Airteagal 26 tagairt chruinn don cheart chun oideachais, a deir “Beidh de chuspóir ag an oideachas 
pearsantacht an duine a fhorbairt ina hiomláine agus urraim a neartú do chearta an duine agus do na saoirsí bunaidh. Cothóidh 
sé comhthuiscint, caoinfhulaingt agus cairdeas idir na náisiúin uile”. Luaitear in Airteagal 1 an fhreagracht caitheamh le daoine 
eile le hurraim: “dlíonn siad iad féin d'iompar de mheon bráithreachais i leith a chéile”, agus tugtar cuntas in Airteagal 29 go 
bhfuil cearta agus freagrachtaí faoi réir teorainneacha atá leagtha síos sa dlí “chun aitheantas agus urraim mar is cuí a áirithiú do 
chearta agus do shaoirsí daoine eile agus chun freagairt do riachtanais chóra na moráltachta, an oird phoiblí agus leas 
ginearálta i sochaí dhaonlathach”. 
 

Airteagal 1 Saolaítear gach duine saor agus ar chomhchéim lena chéile ina ndínit agus ina gcearta. Tá bua an réasúin agus an 
choinsiasa acu agus dlíonn siad iad féin d'iompar de mheon bráithreachais i leith a chéile. 

Airteagal 2 Tá gach uile dhuine i dteideal na cearta agus na saoirsí go léir atá leagtha amach sa Dearbhú seo, gan idirdhealú 
d’aon chineál, go háirithe maidir le cine, dath, gnéas, teanga, creideamh, tuairim pholaitíochta nó aon tuairim eile, bunús 
náisiúnta nó sóisialta, maoin, breith nó aon stádas eile.  Ina theannta sin, ní dhéanfar aon idirdhealú bunaithe ar stádas polaitiúil, 
dlínsiúil nó idirnáisiúnta na tíre nó na críche lena mbaineann duine, cé acu críoch neamhspleách, críoch iontaobhais, nó críoch 
gan rialtas dúchais, nó críoch atá faoi aon teorainn flaithis eile é. 

Airteagal 3 Tá ag gach uile dhuine, an ceart chun na beatha, chun saoirse agus chun slándála pearsanta.  

Airteagal 4 Ní choimeádfar aon duine faoi sclábhaíocht ná faoi dhaoirse; toirmeasctar gach gné den sclábhaíocht agus de 
thrádáil sclábhaithe. 

Airteagal 5 Ní dhéanfar céasadh agus ní chuirfear íde ná pionós a bheidh cruálach, mídhaonna ná táireach ar aon duine. 

Airteagal 6 Tá ag gach uile dhuine an ceart chun aitheantais i ngach uile áit mar phearsa i láthair an dlí. 

Airteagal 7 Is comhionann na daoine uile i láthair an dlí agus tá siad i dteideal cosaint chothrom ar an dlí gan aon idirdhealú a 
dhéanamh orthu. Dlitear do chách cosaint chothrom i gcoinne aon idirdhealaithe a sháródh an Dearbhú seo agus i gcoinne aon 
ghríosaithe maidir le hidirdhealú den sórt sin. 

Airteagal 8 Tá ag gach uile dhuine an ceart chun leighis éifeachtaigh ó na binsí náisiúnta inniúla i gcoinne gníomhartha a 
sháraíonn na cearta bunúsacha arna dheonú air ag an mbunreacht nó ag an dlí. 

Airteagal 9 Ní dhéanfar go forlámhach aon duine a ghabháil, a choinneáil ná a chur ar deoraíocht. 
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Airteagal 10 Tá an uile dhuine i dteideal, i gcomhionannas iomlán lena chéile, éisteacht chothrom phoiblí a fháil ó bhinse 
neamhspleách neamhchlaon chun a chearta agus a oibleagáidí agus aon chúiseamh coiriúil ina aghaidh a chinneadh. 

Airteagal 11 (1) Gach duine a chúiseofar i gcion coiriúil is tuigthe an duine sin a bheith neamhchiontach go dtí go gcruthaítear 
ciontach é de réir dlí i dtriail phoiblí, ina mbeidh ar fáil aige gach cóir is gá lena chosaint a chinntiú.  (2) Ní dhaorfar duine ar bith i 
ngeall ar aon chion coiriúil de bharr go ndearna sé gníomh nó neamhghníomh nach cion coiriúil é, tráth a dhéanta, faoin dlí 
náisiúnta nó faoin dlí idirnáisiúnta.  Ná ní ghearrfar pionós is troime ná an ceann a raibh feidhm leis tráth a rinneadh an cion 
coiriúil. 

Airteagal 12 Ní dhéanfar cur isteach go forlámhach ar dhuine ar bith maidir lena shaol príobháideach, a theaghlach, a ionad 
cónaithe, ná a chomhfhreagras agus ní dhéanfar ionsaí ar a onóir ná ar a cháil. Tá ag gach uile dhuine an ceart ar chosaint ón dlí i 
gcoinne cur isteach nó ionsaithe den sórt sin. 

Airteagal 13 (1) Tá ag gach uile dhuine an ceart chun gluaiseacht agus cónaí ina rogha áit laistigh den Stát. 

(2) Tá ag gach uile dhuine an ceart chun imeacht as aon tír, lena n-áirítear a thír féin, agus filleadh ar a thír féin. 

Airteagal 14 (1) Le linn géarleanúna, tá ag gach uile dhuine an ceart chun tearmann a lorg agus a bheith ar a suaimhneas i 
dtíortha eile. 

(2) Ní fhéadfar feidhm a bhaint as an gceart seo i gcás ionchúiseamh a leanfaidh i ndáiríre as coireanna neamhpholaitiúla nó as 
gníomhartha atá contrártha le cuspóirí agus le prionsabail na Náisiún Aontaithe. 

Airteagal 15 (1) Tá ag gach uile dhuine an ceart chun náisiúntacht a athrú. 

(2) Ní dhéanfar go forlámhach a náisiúntacht a bhaint d'aon duine, ná an ceart chun a náisiúntacht a athrú. 

Airteagal 16 (1) Ar lánaois a shlánú dóibh tá ag fir agus ag mná, gan srian ar bith maidir le cine, náisiúntacht ná creideamh, an 
ceart chun pósadh agus teaghlach a bhunú.  Is ionann na cearta atá acu maidir leis an bpósadh, le linn an phósta agus ar 
scaoileadh an phósta.  

(2) Ní dhéanfar pósadh gan saorthoil iomlán na beirte atá le pósadh.    

(3) Is é an teaghlach buíon-aonad príomha bunaidh na sochaí de réir nádúir agus tá sé i dteideal chosaint na sochaí agus an Stáit. 

Airteagal 17 (1) Tá ag gach uile dhuine an ceart chun maoin a shealbhú, ina aonar agus i gcomhar le daoine eile.    

(2) Ní féidir a mhaoin a bhaint go forlámhach de dhuine ar bith.    

Airteagal 18 Tá ag gach uile dhuine an ceart chun saoirse machnaimh, coinsiasa agus creidimh; áirítear leis an gceart sin an 
tsaoirse chun a chreideamh a athrú mar aon leis an tsaoirse chun a chreideamh a fhoilsiú, ina aonar nó in éineacht le daoine eile, 
go poiblí nó go príobháideach, tríd an teagasc, an cleachtadh, an adhradh agus na deasghnátha.     

Airteagal 19 Tá ag gach uile dhuine an ceart chun saoirse tuairime a bheith acu agus chun na tuairimí a nochtadh; áirítear leis 
an gceart sin saoirse chun tuairimí a bheith ag duine gan aon bhac ar an duine, agus chun eolas agus smaointe a lorg, a ghlacadh 
agus a leathadh trí mheáin ar bith, gan aird ar theorainneacha. 
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Airteagal 20 (1) Tá ag gach uile dhuine an ceart go mbeidh saoirse síochánta tionóil agus comhchaidrimh acu. 

(2) Ní chuirfear d’iallach ar dhuine ar bith gabháil le haon chomhchaidreamh.    

Airteagal 21 (1) Tá ag gach uile dhuine an ceart chun páirt a ghlacadh i gcúrsaí rialaithe a thíre, go díreach nó go saorálach trí 
ionadaithe a thoghtar. 

(2) Tá ag gach uile dhuine an ceart chun rochtain chothrom a bheith aige ar an tseirbhís phoiblí ina thír féin. 

(3) Is é toil an phobail is foras don údarás rialaithe; léireofar an toil sin de thoradh toghchán ionraic a dhéanfar ó am go ham trí 
vótáil chomhchoiteann chomhionann agus trí bhallóid rúnda nó ar mhodh dá shamhail sin a ráthóidh saoirse vótála.  

Airteagal 22 Tá ag gach uile dhuine, mar chomhalta den tsochaí, an ceart chun slándála sóisialaí; dlitear dó go bhféadfaidh sé, 
de thoradh an tsaothair náisiúnta agus an chomhair idirnáisiúnta agus de réir eagraíocht agus acmhainní gach Stáit ar leith, na 
cearta a shásamh, i gcúrsaí eacnamaíochta agus sochaíocha agus cultúrtha, is dual dá dhínit agus is riachtanach do 
shaorfhorbairt a phearsantachta. 

Airteagal 23 (1) Tá ag gach uile dhuine an ceart chun oibre, chun saor-rogha fostaíochta, chun coinníollacha córa sásúla oibre 
agus chun a chosanta in aghaidh na dífhostaíochta.    

(2) Tá ag gach uile dhuine, gan aon idirdhealú, an ceart chun pá chomhionainn ar obair chomhionann. 

(3) Tá ag gach duine a bheidh ag obair an ceart chun luach saothair chóir shásúil a bhéarfaidh go mbeidh aige féin, agus ag a 
theaghlach, cóir mhaireachtála mar is dual do dhínit an duine, agus ina theannta sin pé cosaint shóisialta eile is gá.    

(4) Tá ag gach uile dhuine an ceart chun ceardchumainn a bhunú agus gabháil le ceardchumainn chun a leasa a chosaint. 

 

Airteagal 24 Tá ag gach uile dhuine an ceart chun sosa agus scíthe, ar a n-áirítear teorainn réasúnach a bheith lena n-
uaireanta oibre agus chun saoire le pá a fháil ó thráth go chéile. 

Airteagal 25 (1) Tá ag gach uile dhuine an ceart chun caighdeán maireachtála is leor do shláinte agus d’fholláine an duine féin 
agus a theaghlaigh, ar a n-áirítear bia, éadach, ionad cónaithe, freastal liachta, agus na seirbhísí sóisialta is gá; tá ceart ag cách 
chun slándála le linn dífhostaíochta, breoiteachta, éagumais, baintreachais, seanaoise nó aon easpa eile slí mhaireachtála in 
imthosca nach bhfuil neart aige orthu.        

(2) Dlitear aire agus cúnamh speisialta don mháthair agus don leanbh. Béarfar an chosaint shóisialta chéanna don uile leanbh, pé 
acu faoi chuing an phósta nó lasmuigh di a rugadh. 

Airteagal 26 (1) Tá ag gach uile dhuine an ceart chun oideachais. Béarfar an t-oideachas saor in aisce, sna céimeanna tosaigh 
agus bunaidh go háirithe.  Beidh an bunoideachas éigeantach. Cuirfear an t-oideachas teicniúil agus gairmiúil ar fáil go 
comhchoiteann; beidh comhrochtain de réir fiúntais ag gach uile dhuine ar ardoideachas. 

(2) Beidh de chuspóir ag an oideachas pearsantacht an duine a fhorbairt ina hiomláine agus urraim a neartú do chearta an duine 
agus do na saoirsí bunaidh.  Cothóidh sé comhthuiscint, caoinfhulaingt agus cairdeas idir an náisiúin uile, agus grúpaí cine agus 
creidimh uile, agus cabhróidh sé le bearta na Náisiún Aontaithe do chothú na síochána. 

(3) Tá ag tuismitheoirí, chun tosaigh ar chách eile, an ceart chun toghadh a dhéanamh ar an gcineál oideachais a bhéarfar dá 
leanaí. 
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Airteagal 27 (1) Tá ag gach uile dhuine an ceart chun páirt a ghlacadh gan chosc i saol cultúrtha an phobail, áineas na n-
ealaíon a bheith aige agus páirt a bheith aige in ascnamh agus i sochair na heolaíochta.    

(2) Tá ag gach uile dhuine an ceart go gcosnófaí na leasa morálta agus ábhartha d’aon saothar eolaíochta, litríochta nó ealaíonta 
a rinne an duine.    

Airteagal 28 Tá gach uile dhuine i dteideal go mbeidh ord sóisialta agus idirnáisiúnta i réim a bhéarfaidh go bhféadfaí na 
cearta agus na saoirsí atá leagtha amach sa Dearbhú seo a chur i gcrích go hiomlán. 

Airteagal 29 (1) Tá dualgais ar an uile dhuine i leith an phobail arb ann amháin is féidir a phearsantacht d’fhorbairt go saor 
agus go hiomlán.    

(2) Ag feidhmiú a cheart agus a shaoirsí dó ní bheidh de shrian ar dhuine ar bith ach pé sriantacht a bheidh ceaptha de réir dlí 
d'aon toisc chun aitheantas agus urraim mar is cuí d'áirithiú do chearta agus saoirsí daoine eile agus chun freagairt do 
riachtanais chóra na moráltachta, an oird phoiblí agus leas ginearálta i sochaí dhaonlathach.  

(3) Ní ceadmhach i gcás ar bith na cearta ná na saoirsí seo a fheidhmiú contrártha le cuspóirí agus le prionsabail na Náisiún 
Aontaithe.    

 

Airteagal 30 Ní cead aon ní sa Dearbhú seo a léiriú mar rud a bheir don Stát grúpa nó duine ceart ar bith chun páirt a ghlacadh 
in aon ghníomhaíocht ná in aon ghníomh a dhéanamh d'fhonn aon cheart nó saoirse dá luaitear anseo a dhíothú. 
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